
NAVODILO ZA UPORABO

Cinkova pasta
cinkov oksid, smukec

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolje 
koristilo.

• Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
• Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
• Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v nekaj dneh, se posvetujte z zdravnikom.
• Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v 

tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:
1. Kaj je zdravilo Cinkova pasta in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Cinkova pasta
3. Kako uporabljati zdravilo Cinkova pasta
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Cinkova pasta
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO CINKOVA PASTA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Cinkova pasta vsebuje cinkov oksid in smukec. Cinkov oksid ima blago adstringentno, zaščitno in 
antiseptično delovanje. Zmanjšuje prepustnost sluznice in kože ter s tem zmanjšuje vnetno reakcijo 
in občutljivost na zunanje vplive.
Smukec suši izcedek na koži in jo varuje pred draženjem.
Pasta je primerna za mastno kožo. Pri ekcemih vsrkava izločke, kožo suši in ščiti.

Cinkova pasta se  uporablja pri ekcemih, garjah, luskavici, varikoznih razjedah, srbežu, volku in herpesu 
simpleks.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO CINKOVA PASTA

Ne uporabljajte zdravila Cinkova pasta:
• če ste alergični (preobčutljivi) na zdravilni učinkovini ali katerokoli sestavino zdravila.

Previdnostni ukrepi in opozorila
Če se vam stanje v nekaj dneh ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom!



Nosečnost in dojenje     

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete ali uporabite katerokoli zdravilo.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO CINKOVA PASTA 

Odmerjanje in način uporabe
Pasto namažite na prizadeto mesto v tankem sloju večkrat na dan. 

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Cinkova pasta neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če se 
pojavi alergična reakcija, prenehajte z uporabo.  
Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem 
navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CINKOVA PASTA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Tubo shranjujte tesno zaprto, pri temperaturi do 25 °C, zaščiteno pred svetlobo.

Rok uporabnosti
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Cinkova pasta 
Zdravilni učinkovini sta cinkov oksid in smukec.
Pomožni snovi sta beli vazelin in tekoči parafin.  

1 g paste vsebuje 250 mg cinkovega oksida (Zinci oxidum ) in 250 mg smukca (Talcum).

Izgled zdravila Cinkova pasta in vsebina pakiranja
Cinkova pasta je bele barve. 
V škatli je tuba s 35 g paste.

Način izdaje zdravila Cinkova pasta 
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
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